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Zimowe atrakcje w okolicy 

 Rejon Wałbrzycha obfituje w 

ciekawe tereny  do uprawiania sportów 

zimowych.  

Rzeczka 

 Kilkanaście kilometrów od centrum 

Wałbrzycha znajduje się Rzeczka. To 

dolnośląska wieś położona  w 

obrębie Sudetów Środkowych, u podnóża 

Wielkiej Sowy. Miejscowość rozpościera 

się wzdłuż drogi prowadzącej z Walimia do 

Sokolca. Początki osady sięgają XVII wieku, 

ale czasy świetności rozpoczęły się dla niej 

dwieście lat później – za sprawą 

doskonałych warunków narciarskich, które 

sprawiły, że do Rzeczki zaczęli ściągać 

amatorzy jazdy na deskach. I tak jest po 

dziś dzień, bo nierzadko śnieg utrzymuje 

się tutaj nawet do końca maja.  Miłośnicy 

narciarstwa mają do dyspozycji sześć 

stoków o różnym stopniu zaawansowania 

– dostępnych również nocą. Funkcjonują 

liczne wypożyczalnie sprzętu sportowego z 

możliwością wykupienia kursów 

narciarstwa zjazdowego u instruktorów  

z PZN. Miejscowe zaplecze sportowe jest 

dostosowane również do potrzeb 

najmłodszych, dla których wydzielono 

osobne stoki i trasy do snowtubingu, czyli 

śnieżnego zjazdu na dmuchanym kole. 

Walory narciarskie Rzeczki uzupełnione są 

ofertą hotelową. W bliskim sąsiedztwie 

wyciągów znajdują się szeroko 

rozbudowana baza gastronomiczno - 

noclegowa.  

Andrzejówka 

 Między Wałbrzychem a granicą z 

Czechami u podnóża Waligóry znajduje się 

schronisko „Andrzejówka”. Andrzejówka 

jest położona na wysokości 796 m npm 

(tablica na budynku: 805 m) w pobliżu 

Przełęczy Trzech Dolin w centrum Gór 

Suchych będących najwyższym pasmem 

Gór Kamiennych.  Przełęcz Trzech Dolin 

jest największym ośrodkiem narciarskim (3 

wyciągi) w Górach Kamiennych. Dla 

narciarzy biegowych dostępne są trasy 

Biegu Gwarków oraz bogata sieć dróg 

leśnych. 

http://andrzejowka.com.pl/narty-i-snowboard/info-narciarskie
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Zima w poezji 

Leopold Staff 

Zima 

Całunem śniegu przysypany, biały 
Park w szarą ciszę pogrążył się cały 
I z jakichś głuchych tęsknot się spowiada. 
Drzew nagich długa ciemna kolumnada 
Wije się sennie i w dali gdzieś ginie, 
Wije się cicho po białej równinie 
I biegną ławki aleją szeregiem, 
Samotne, puste, ubielone śniegiem. 
 
Nic nie zostało z naszej złotej wiosny, 
Gdy nas upajał pierwszy szał miłosny, 
Gdyśmy uściskiem zaręczeni, sami 
Mówili z sobą jeno całunkami 
I razem duszę mieli tylko jedną, 
I w jasne szczęścia lecieli bezedno, 
A ponad nami lipa rozgwarzona 
Błogosławiące wznosiła ramiona. 
 
Tu była szczęścia świątynia. Pamiętasz? 
A dzisiaj tu mój cichy, biały cmentarz... 
Pod miękkim śniegiem, jak zwarzone róże 
Lub jak jaskółki, co zamarzły w chmurze, 
Śpią pocałunki nasze mrozem ścięte, 
A w nagich drzewach sny nasze, zaklęte 
W szare pnie, drzemią wśród cichej 
żałoby... 
Choć nie ma krzyżów, wszędzie białe 
groby. 
 
Gdyby pył śniegu gdzieś z gałęzi szczytnej 
Stoczył się i dźwięk srebrny, nieuchwytny 
Budząc potrącił drugi w swej pogoni, 
Wnet park stustrunną gędźbą się 
rozdzwoni, 
Szeptem słów, miękkim pocałunków 
echem, 

I ty przybiegniesz, i z srebrzystym 
śmiechem 
Ramiona białe rzucisz mi na szyję... 
Zagwarzą drzewa, park cały ożyje... 
 
Lecz wkoło cisza taka jak w kaplicy, 
Gdzie leży zmarły w mroku tajemnicy, 
Gdzie mówić głośno nie wolno przy 
trunie... 
Strach mi, że gdy wstecz spojrzę, na 
całunie 
Śnieżnym zobaczę twoje białe zwłoki, 
A w bladej twarzy cień smutku głęboki, 
Z tą łzą rozstania skrzepłą, skamieniałą... 
Nie śmiem wstecz patrzeć!... tak cicho... 
tak biało...  
 
 

Czesław Janczarski 
 
Jedzie zima 
 
Przypłynęła chmura sina. 
Od północy wiatr zacina. 
Kot wyjść z domu nie ma chęci. 
Coś się tam na dworze święci ! 
Kraczą wrony na parkanie : 
- Jedzie zima, groźna pani ! 
I już lecą z nieba śnieżki, 
Zasypują drogi, ścieżki , 
pola i podwórka , 
dach i budę Burka . 
Kraczą wrony na jabłoni : 
- Jedzie zima parą koni ! 
Mróz ściął lodem brzeg strumyka. 
Zając z pola w las pomyka. 
Krasnalowi zmarzły uszy , 
już spod pieca się nie ruszy ! 
Kraczą wrony na brzezinie : 
 
-Oj nieprędko zima minie
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Dzień Babci   

 W Polsce obchodzone od 1964 

roku z inicjatywy tygodnika „Kobieta i 

Życie”. W ciągu kilkunastu lat obchody 

przyjęły się w całym kraju. Babcie mogą 

zwykle tego dnia liczyć na drobne 

upominki, kwiaty, a przede wszystkim 

piękne laurki – niekiedy ręcznie wykonane 

w czasie zajęć w szkołach i przedszkolach. 

Babcie to współcześnie cała „instytucja”, 

bez której nie mogłaby funkcjonować 

niejedna rodzina. Okazują się bowiem 

nieocenioną pomocą przy wychowywaniu 

wnuków, umożliwiając rodzicom 

pogodzenie pracy z obowiązkami 

domowymi. 

We Francji 

Jest to święto ruchome i obchodzone jest 
w pierwszą niedzielę marca. Powstało jako 
rozwinięcie pomysłu na popularną kawę 

Babci czyli Café Grand'Mère. Była to w 
północnej Francji lat 50. XX w. bardzo 
popularna kawa, stworzona i sprzedawana 
przez małżeństwo Monnier z Roubaix, 
właścicieli delikatesów. Święto jest okazją 

do wielu konkursów na najpiękniejsze 
laurki dla babć, najładniejsze życzenia, 
wspomnienia o babciach, oraz spotkania  
z babciami, przy ciastku i kawie. Działa 
także stowarzyszenie "Fête des grand-
mères" które m.in. organizuje pochody ku 
czci babć, zwane "Mamif'estation 

W Ameryce 

Amerykańskim (w USA i Kanadzie) 
odpowiednikiem dni dziadka i babci jest 
Narodowy Dzień Dziadków, ang. National 
Grandparents Day. Nie jest więc świętem 
rozdzielonym na dwa dni. W USA jest to 
święto oficjalnie zatwierdzone przez 
Kongres i prezydenta, ustanowione  
w 1978 roku przez Jimmy’ego Cartera na 
pierwszą niedzielę po Święcie Pracy 
Labour Day, które obchodzone jest  
w pierwszy poniedziałek września zarówno 
w USA, jak i Kanadzie. Tak więc Dzień 
Dziadków w obu krajach również 
obchodzony jest we wrześniu. 
W szkołach, kościołach i domach spokojnej 
starości organizowane są uroczystości. 
Święto celebruje się także w gronie 
rodzinnym przy ogniskach, czy grillach. 
Dzień ten ma za zadanie uświadomić 
dzieciom, jak wiele zawdzięczają swoim 
dziadkom. Wnuki są zachęcane do pomocy 
najstarszym członkom rodziny. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Roubaix
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/National_Grandparents_Day
https://pl.wikipedia.org/wiki/National_Grandparents_Day
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kongres_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Carter
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grill
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Warto czytać 

EWA GRĘTKIEWICZ 

DOSTALIŚMY PO 
DZIECKU  

Perypetie dwojga 
nastolatków, którzy 
podczas tygodniowej 
nieobecności rodziców 
muszą się opiekować 
dwoma rozbrykanymi 
braćmi przedszkolakami. 
Choć czwórka rodzeństwa 
ma zapewnioną pomoc 
sąsiadki i opiekunki, choć 
maluchy pół dnia 
spędzają w przedszkolu, 
dla 12-letniej Julki i 14- 
letniego Alberta ten 
tydzień okazuje się 
prawdziwą szkołą 
przetrwania. Na fabułę 
składa się seria 
zabawnych, a czasami 

mrożących krew w żyłach 
scen, które ilustrują 
przeżycia rodzeństwa. 
Julka i Albert wynieśli 
jednak z tych dni także 
pozytywne 
doświadczenia. 
Przekonali się, że w 
trudnych chwilach mogą 
wzajemnie na siebie liczyć 
oraz że mają 
niezawodnych 
przyjaciół, gotowych na 
każde zawołanie 
pospieszyć z pomocą. 
Zrozumieli też w pełni, 
czym jest dla nich 
rodzina. Przede 
wszystkim jednak poczuli 
się za nią odpowiedzialni. 
Uwierzyli w siebie i w to, 
że nie we wszystkim 
muszą się zdawać na 
rodziców. Odtąd także od 

nich będzie zależeć, jak 
potoczy się 
ich życie rodzinne. 
Książka napisana z 
humorem, dialogi skrzą 
się dowcipem, znakomicie 
podpatrzone sytuacje, 
sympatyczne charaktery. 
Doskonała lektura dla 
młodzieży w wieku 10–15 
lat. Świetna do 
rodzinnego czytania i na 
każdą okazję.

 
PAULO COELHO 

ALCHEMIK 
"Alchemik" otwiera te 
drzwi w naszej duszy, o 
których istnieniu 
wolelibyśmy czasami 
zapomnieć. Każe marzyć, 
podążać za własnym 
powołaniem, 
podejmować ryzyko, 
pójść w świat i wrócić 
wystarczająco śmiałym, 
by stawić czoło wszelkim 
przeszkodom. Baśniowa, 
alegoryczna opowieść o 
wędrówce 
andaluzyjskiego pasterza 
jest tłem do medytacji 
nad tym, jak ominąć 

życiowe pułapki, by 
dotrzeć do samego siebie.  
Alchemia Paula Coelho to 
tajemna wiedza o 
prawdzie i jej dwu 
obliczach. Autor burzy 
wszelkie bariery bojaźni, 
które powstrzymują 
strumień naszych 
pragnień. Potrzeba 
"Alchemika" i jego 
światowy rozgłos są 
oczywiste, albowiem 
lektura książki przemienia 
w złoto nawet najbardziej 
zaśniedziałe sprężyny 
ludzkich marzeń. 
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Zima, las, pada śnieg. Po lesie chodzi 
podenerwowany niedźwiedź. To złamie 
choinkę, to kopnie w drzewo, to pogoni 
wilka - ogólnie - mocno wściekły! Chodzi 
 i gada: 
- Po jaką cholerę piłem tę kawę we 
wrześniu... ! 
 

*** 
Indianie pytają nowego wodza, czy 
nadchodząca zima będzie mroźna, czy 
łagodna. Młody wódz nie miał okazji 
poznać sekretów swoich przodków, radzi 
więc gromadzić drewno na opał, po czym 
w sekrecie dzwoni do instytutu 
meteorologii. 
- Halo! Czy tegoroczna zima będzie 
mroźna? - pyta. 
- Na to wygląda - słyszy w odpowiedzi, 
zatem każe członkom swego plemienia 
zebrać jeszcze więcej opału. 
Po tygodniu znów sytuacja sie powtarza 
zatem znowu dzwoni: 
- Czy faktycznie zanosi się na mroźną 
zimę? - pyta. 
- Oh, bez wątpienia! 
Wódz każe członkom plemienia zebrać tyle 
drewna, ile tylko się da. Trzy dni później 
jeszcze raz dzwoni do instytutu 
meteorologii. 
- Ale jesteście pewni z ta zimą? - pyta. 
- To będzie zima stulecia - pada 
odpowiedź. 
- A skąd ta pewność? 
- No, bo Indianie zbierają drewno jak 
szaleni! 

***  

Blondynka kupiła Fantę z zielonym 

kapslem.  

Otwiera, patrzy - na kapslu napis:  

"Spróbuj szczęścia znowu" - zamyka, 

odkręca, czyta - "Spróbuj szczęścia znowu" 

- zamyka, odkręca, czyta ... 

*** 
Jasio miał już 5 lat, a jeszcze nic nie mówił. 
Pewnego dnia mama podaje mu obiad, a 
Jasiu wrzeszczy:  
- A gdzie kompot?!!!  
Mama zdziwiona:  
- Jasiu, to ty umiesz mówić?  
- Umiem - odpowiada Jasio.  
Mama:  
- To dlaczego dotąd nic nie mówiłeś?  
- Bo zawsze był kompot! 

*** 
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WINTER SPORTS VOCABULARY 

ski – jeździć na nartach                                         
 
ski slope – stok narciarski 
 
mountains – góry 
 
skate – jeździć na łyżwach  
 
ice rink – lodowisko 
 
snowboard – jeździć na snowboardzie 
 
ski jumping – skoki narciarskie 
 
ski running – biegi narciarskie 

 

MUSIC CORNER 

 

ADELE „HELLO” 

Hello, it’s me 

I was wondering if after all these years 

you’d like to meet 

To go over everything 

They say that time’s supposed to heal you 

But I ain’t done much healing 

 

Hello, can you hear me? 

I'm in California, dreaming about who we 

used to be 

When we were younger and free 

I've forgotten how it felt before the world 

fell at our feet 

There's such a difference between us 

And a million miles 

 

Hello from the other side 

I must have called a thousand times to tell 

you:  

"I'm sorry, for everything that I've done" 

But when I call you never seem to be home 

 

Hello from the outside 

At least I can say that I've tried to tell you: 

 

Cześć, to ja 

Zastanawiałam się, czy po tych wszystkich 

latach 

Chciałbyś się spotkać, by o wszystkim 

porozmawiac? 

Mówią, że czas powinien leczyć rany 

Ale ja nie czuję się uleczona 

 

Halo, czy mnie słyszysz? 

Jestem w Kalifornii, marząc o tych, 

którymi kiedyś byliśmy 

Gdy byliśmy młodsi i wolni 

Zapomniałam jak to było, zanim świat 

upadł nam do stóp 

Między nami jest duza różnica  

I milion mil 

 

Witam z drugiej strony 

Dzwoniłam chyba z tysiąc razy, by 

powiedzieć: 

"Przepraszam za wszystko, co zrobiłam" 

Ale, gdy dzwoniłam, zdawało się nigdy nie 

być Cię w domu 

 

Witam z zewnątrz 

Przynajmniej mogę stwierdzić, że 

próbowałam powiedzieć: 
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But it don't matter 

It clearly doesn't tear you apart anymore 

 

Hello, how are you? 
It's so typical of me to talk about myself, 
I'm sorry 
I hope that you're well 
Did you ever make it out of that town 
Where nothing ever happened? 
It's no secret that the both of us are 
running out of time 
 

 

So, Hello from the other side 

I must have called a thousand times to tell 

you: 

"I'm sorry for everything that I've done" 

But when I call you never seem to be 

home 

 

Hello from the outside 

At least I can say that I've tried to tell you: 

"I'm sorry for breaking your heart" 

But it don't matter 

It clearly doesn't tear you apart anymore 

 

Ooooohh, Ooooohh, anymore 

Ooooohh, anymore 

Ooooohh, anymore 

Anymore 

 

Hello from the other side 

I must have called a thousand times to tell 

you: 

"I'm sorry for everything that I've done" 

But when I call you never seem to be 

home 

 

 

 
"Przepraszam za złamanie Ci serca" 

Ale to nie ma znaczenia 

Najwyraźniej już więcej nie rwie Cię to na 

strzępy 

 

Cześć, jak się masz? 

To dla mnie takie typowe, by mówić o 

sobie, przepraszam 

Mam nadzieję, że masz się dobrze 

Czy kiedykolwiek opuściłeś to miasto 

W którym nic się nigdy nie dzieje 

Nie jest tajemnicą, że nam obojgu kończy 

się czas 

 

Więc witam z drugiej strony 

Dzwoniłam chyba z tysiąc razy, by 

powiedzieć: 

"Przepraszam za wszystko, co zrobiłam" 

Ale, gdy dzwoniłam, zdawało się nigdy nie 

być Cię w domu 

 

Witam z zewnątrz 

Przynajmniej mogę stwierdzić, że 

próbowałam powiedzieć: 

"Przepraszam za złamanie Ci serca" 

Ale to nie ma znaczenia 

Najwyraźniej już więcej nie rwie Cię to na 

strzępy 

 

Ooooohh, nigdy więcej 

Ooooohh, nigdy więcej 

Ooooohh, nigdy więcej 

Nigdy więcej 

 

Witam z drugiej strony 

Dzwoniłam chyba z tysiąc razy, by 

powiedzieć: 

"Przepraszam za wszystko, co zrobiłam" 

Ale, gdy dzwoniłam, zdawało się nigdy nie 

być Cię w domu 
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Hello from the outside 

At least I can say that I've tried to tell you: 

"I'm sorry for breaking your heart" 

But it don't matter 

It clearly doesn't tear you apart anymore 

 

 

 

Witam z zewnątrz 

Przynajmniej mogę stwierdzić, że 

próbowałam powiedzieć: 

"Przepraszam za złamanie Ci serca" 

Ale to nie ma znaczenia 

Najwyraźniej już więcej nie rwie Cię to na 

strzępy  

 
DATES AND FESTIVALS 

 

St Valentine's Day 

Nazwa Walentynek podchodzi od imienia Świętego 

Walentego, który 14. lutego obchodzi swoje imieniny. W 

kręgach kultury Zachodu ten dzień jest uznawany za święto 

miłości oraz przyjaźni. Tego dnia zakochani obdarowują się 

upominkami, listami oraz prezentami.  

Mimo że Święto Zakochanych ma katolickiego patrona, 

rodowód tego święta wywodzi się z tradycji pogańskiej 

Cesarstwa Rzymskiego . W Starożytnym Rzymie właśnie w 

lutym świętowano z okazji Dnia Płodności, inaczej nazywanego Lupercalia. 15. lutego kapłani 

Boga Płodności składali mu w ofierze kozę, która miała zapewnić płodność i urodzaj. 

W tradycji chrześcijańskiej istnieje kilku świętych o imieniu Walenty. Kim był jednak ten jeden 

jedyny, który stał się patronem Dnia Zakochanych? Żył w III wieku i wbrew zakazom 

Klaudiusza II udzielał ukochanym potajemnych ślubów. Cesarz zabraniał młodym mężczyznom 

żeniaczki w obawie, że nie będą chcieli wstępować do armii. Cesarstwo Rzymskie toczyło 

wówczas krwawe walki, więc liczba młodzieńców wstępujących do armii stale malała. 

Walenty został przyłapany i za swoje przewinienie stracony dokładnie dnia 14 lutego (270 

roku). Papież Gelasius docenił jego waleczność i w 496 roku ustanowił go patronem 

zakochanych. Na srebrnym relikwiarzu, w którym znajdują się jego szczątki umieszczono  

napis: „Święty Walenty, patron miłości”. 

Początków Święta Zakochanych można poszukiwać w średniowieczu. Zainteresowanie 

ówczesnych ludzi skupiały się na żywotach świętych i pielgrzymkach do miejsc ich spoczynku. 

Pielgrzymki do miejsca spoczynku św. Walentego cieszyły się dużą popularnością. Najwięcej 

zwolenników Świętego znalazło się w Anglii i Francji. 

W XVI wieku pojawiła się tradycja podarowywania kwiatów. Zapoczątkowała ją jedna z córek 
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króla Francji Henryka IV, która 

zorganizowała bal, na którym 

mężczyźni podarowywali 

wszystkim kobietom bukiety 

kwiatów. Od tej pory ukochani 

zostali zobowiązani do wysyłania 

kwiatów i listów miłosnych do 

wybranek swego serca. 

Ta walentynkowa tradycja dość 

szybko dotarła do Ameryki. W 

XXI wieku Esther Howland 

wymyślił gotowe kartki walentynkowe. W 1965 roku Francja oficjalnie ogłosiła dzień 14. 

lutego Dniem Zakochanych. Dziś na całym świecie wysyła się około miliarda kart 

walentynkowych. To czas wyznawania zarówno miłości, jak i przyjaźni. To czas wielkich oraz 

hucznie obchodzonych imprez. 

 
JOKE CORNER 

A little boy asks a driver :  

- Could you give me a ride, please? I'm late 

for school.  

- But I'm heading in the opposite direction, 

son.  

- Even better!  

 

give a ride – podwieźć 

opposite – przeciwny 

direction – kierunek 

 

In the morning Jasio is getting up and 

walking up to the window. His mum is 

asking him :  

- What's the weather like today?  

- I don't know. It's so heavy rain that I 

can't see anything. - the boy answers.  

 

heavy rain – ulewny deszcz                      

 

Q: Who designed Noah's ark?  

A: An ark-itect !  

 

designed – zaprojektował 

Opieka  nad redakcją gazetki: Joanna 

Tarnowska, Justyna Stasińska. 
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